
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ CỘNG HÒA 

 

Số: 135 /QĐ-UBND 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

    Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 

Cộng Hòa, ngày 06 tháng 5 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố ngày bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025  

trên địa bàn xã Cộng Hòa 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CỘNG HÒA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 

07/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam V/v 

“Hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của 

Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”; 

Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và phân 

loại thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND xã Cộng Hòa 

về “Tổ chức bầu cử Trưởng trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn xã 

Cộng Hòa”; 

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng -  Thống kê. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Công bố ngày bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn 

xã Cộng Hòa vào ngày Chủ Nhật, ngày 05/6/2022. 

Điều 2. Lãnh đạo 08 thôn có trách nhiệm thông báo tới toàn bộ cử tri trên 

địa bàn thôn biết về ngày bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Văn phòng -Thống kê xã, Ban chỉ đạo bầu cử, lãnh đạo 08 thôn, cơ quan, đơn 

vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- UBND thành phố (b/c); 

- Cơ quan Tổ chức Nội vụ thành phố (b/c); 

- Đảng ủy, HĐND xã (b/c); 

- Như Điều 3 (t/h); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH   
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